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Voorwoord door de Voorzitter
Beste Leden, vrienden
We naderen stilaan weer het einde van het Jaar 2009.In de eerste plaats wil ik U en Uw
familie nu reeds een voorspoedig nieuw Jaar in goede gezondheid wensen, maar U ook
bedanken voor de trouw aan onze vereniging, een voldoening voor het geleverde werk
van ons Bestuur. Wij zijn dan ook in de volle overtuiging dat U, als trouw lid, dit verder
wenst te blijven in 2010. Met het besef dat vriendschap, samenhorigheid en eerlijkheid
geen holle woorden zijn in onze vereniging blijf ik een gelukkige voorzitter .
Tot op onze eerstvolgende activiteit. BLIJF GEZOND
De Voorzitter
Eddy Coenye

Secretariaat nieuws
IN MEMORIAM.
Dhr. Jozef UYTTENHOVE, confrater en lid van onze Koninklijke Maatschappij van ExOnderofficieren. Hij was Adjudant-chef b.d. bij de Landmacht
Geboren te Oostende op 18 juni 1938 en overleden op 28
september 2009 te Assebroek.
De plechtige uitvaartdienst greep plaats op 03 oktober 2009 in de
Maria Assumptakerk te Assebroek.
Nogmaals, in naam van onze vereniging bieden wij onze innige
deelneming aan de echtgenote en de familieleden.
Mvr Marie-Louise HUBBENS, echtgenote van de nationale voorzitter, Heinz
MARAITE, geboren te Tongeren op 06 feb 1932 en overleden op 13 nov 2009 te
Tongeren. In naam van onze vereniging bieden wij onze innige deelneming aan de
echtgenoot en de familieleden. Een delegatie van de vereniging nam deel aan de
uitvaart op 21 nov te Tongeren.
NIEUWE LEDEN 2009.
Wij heten de volgende nieuw-aangesloten Ex-Onderofficieren van harte welkom in onze
Koninklijke Maatschappij.
- MERGAERT Jacky
- LOWART André
- SCHRAM Raymonde
- VERBRUGGE Eric
- VANDEVELDE André
- OLLIGSCHLAEGER Robert

-3MEDAILLE VAN DE EX-ONDEROFFICIER.
Volgende leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de Medaille van
Ex-Onderofficier in het jaar 2010.
- SANDERS Frank
- ALLEMEERSCH Andre
- WINDMEULEN Antoine
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch denken in
aanmerking te komen voor deze medaille gelieve dan contact op te nemen met het
secretariaat. De bovenvermelde leden zullen nog schriftelijk verwittigd worden.

Verslagen ledenvergaderingen
LEDENVERGADERING VAN 10 SEPTEMBER 2009.

Na de vakantie waren toch nog 68: moedige leden opgekomen voor deze
vergadering.
De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord en vroeg
dan een één minuut stilte voor de overledenen.
J. Verpoucke stelde dan de spreker van de dag voor namelijk dhr. Laurent
MOLLET - criminoloog en veiligheidsadviseur. Zaakvoerder G.C.V.
SECURITYADVIES, oudestationstraat 1, te Oostende
De heer Mollet stelde zich dan zelf voor over wat zijn taken zijn vooral als
veiligheidsadviseur.
Hij sprak vooral over de factor mens die beheerst worden door drugs en
alcohol vooal op het werk.
Hij sprak dan uitdrukkelijk over drugs en de verschillende vormen ervan
zoals stimulerende middelen: cocaïne - XTC - sedatieve middelen vb. valium
- hallucinerende middelen zoals LSD.
De herkenning van de verslaving zijn dan uitputting door voortdurende
prikkels, onderhuidse prikkeling de tandstructuur en de lichamelijke
aftakeling.
Hij gaf dan enkele voorbeelden over de mogelijkheden om drugs aan de
man te brengen en ook het vervoer ervan. Om dit op te sporen is dan de
taak van de beveiligingsagenten. Als afsluiter beveiligen ja maar niet
overbeveiligen. Na het beantwoorden van enkele vragen nam de heer
Mollet dan ook afscheid van ons.
De koffietafel en de aansluitende tombola verliepen dan ook weer goed en
om 17.00 uur was het einde van de vergadering.
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59 leden waren opgekomen tot het bijwonen van deze ledenvergadering.
De voorzitter heet iedereen welkom en vroeg dan één minuut stilte voor
de overleden leden in het bijzonder voor ons lid J. Uyttenhove die ons
onlangs verliet. De spreker van de dag werd vervolgens voorgesteld door
de feestleider, namelijk ons lid Roland De Brabander. Hij zou ons vandaag
onderhouden over de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Het
ging vooral over de voorbereiding en de vele moeilijkheden die men
onderweg kan ondervinden.
U kunt het volledig verhaal lezen op een van de volgende bladzijden. Na
zijn spreekbeurt was hem dan ook het applaus van harte gegund en een
klein aandenken werd hem dan ook overhandigd.
Nu was het tijd voor de koffiepauze waarbij intussen de tombolabiljetten
werden verkocht.
De voorzitter gaf dan nog enkele mededelingen in verband met ons
jaarlijks banket, het lidgeld en het verder programma voor dit jaar. De
tombola verliep vlot zoals steeds en tegen 17.00 uur kon iedereen de
terugweg aanvatten.

ROLAND TREKT WEER OP PELGRIMSTOCHT
De Via de la Plata: Of een pelgrimstocht langs
de zuid-noordroute naar Santiago de
Compostella
Van 29 april tot 5 juni trok ik voor een tweede
maal naar Spanje om er één van de Camino's
naar Santiago de Compostella te stappen. Deze
keer had ik gekozen voor de Via de la Plata met
aansluitend de Camino Sanabrés. Sinds vele
honderden jaren verbindt een weg over
bergen, dalen en valleien het zuiden van
Spanje met het Noorden.
Toen de Romeinen in 218 v. Chr. het Iberische
schiereiland binnenvielen, begonnen zij
meteen met de aanleg van belangrijke
heerwegen, die het ganse territorium gemakkelijk bereikbaar moesten
maken. De heerweg van Sevilla over Merida, Caceres, Salamanca, Leon,
Astorga tot in Gijon was daarbij een van de belangrijkste van hun wegennet.
Na de ondergang van het Romeinse rijk en de verovering van Spanje door
de West-Goten, maakten zich vanaf het jaar 700 de Arabieren meester van
het Iberische schiereiland en ook de Moren lieten overal in Spanje hun
sporen na die ook nu nog terug te vinden zijn in ontelbare gebouwen en
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De vele culturen die door de eeuwen heen langs deze weg ontstonden, hebben deze route een eigen gezicht gegeven. Aan de Romeinen danken we
talrijke steden, hun talrijke circussen, tempels, aquaducten en bruggen. Uit
de tijd van de Moren vinden we omgebouwde moskeeën en vestingen. En
tenslotte mogen we de talrijke, rijk versierde kerken uit het Romaanse, het
Gotische en het Baroktijdperk niet vergeten.
Ook de volksarchitectuur, de folklore, en het kunsthandwerk zijn hier nog
overal duidelijk aanwezig. Dit alles maakt van de "Ruta de la Plata" ook een
gans bijzonder kunsthistorische erfgoed wandeling.
De Via Plata begint in Sevilla en loopt in noordelijke richting, parallel met de
Portugese grens. Het uiteindelijke doet Santiago de Compostella, ligt 1040
km. verder. Onderweg is de structuur van de Albergues (dit zijn
overnachtingplaatsen voor pelgrims) niet zo goed uitgebouwd als op de bekendere Camino Frances. Maar dit alles wordt goedgemaakt door, alvast in
de lente, een rijke fauna en flora. Het is met volle teugen genieten van eindeloze kilometers natuur, door weidevlakten beplant met kurkeiken, langs
straatkanten vol wilde lavendel en rozenstruiken.
Deze route heeft als grote voordeel dat hij veel minder druk belopen is. Hij
wordt dan ook steeds meer geliefd bij de echte pelgrim. En het zijn hier de
primaire dingen des levens die de tocht zo aantrekkelijk maken. Elke dag is
er weer de vraag: waar slaap en eet ik vanavond? De dagelijkse sleur en
stress zijn meteen weg en je rugzak is je voornaamste metgezel.
Het leuke aan pelgrimeren is het zonder probleem van taal of ras contact
maken, waarbij gelijkgestemde geesten elkaar steeds weer ontmoeten, 's
avonds in dezelfde herberg overnachten en bij een gezamenlijke maaltijd en
een glas wijn van gedachten wisselen en plezier hebben.
Het was een mooie tocht met veel persoonlijke ervaringen, veel ongeschonden natuur door weinig bevolkte streken, langs eenzame wegen en in de
lente van het jaar een hoogfeest van de natuur, de dieren- en plantenwereld. De tocht geeft je een inzicht in een ruw, wetrug bevolkt en afgelegen
Spanje. Het is ook een tocht door 2000 jaar geschiedenis, met zijn ganse
schat aan historische gebouwen. Het is soms vermoeiend, de lange stukken
weg door onbewoonde gebieden, het te warme of te koude of het te natte
weer. Op bepaalde plaatsen zijn de albergues het minimum minimorum en
zou men beter in een goedkope hostal overnachten. Maar dit is alles
Camino en laat het intensief beleven van het wandelen en het ontmoeten
toe. Verschillende mensen sponsorden me om deze tocht te ondernemen.
De totale som van de gestorte bedragen was € 1.160. In naam van alle
mucopatiënten dank ik alle milde schenkers.
Roland DE Brabander
Roland trok al tot 2 maal toe naar Santiago De Compostela. Dankzij zijn
pelgrimstochten wist hij al vele duizenden euro's in te zamelen.
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Activiteiten in het jaar 2010 van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht Afdeling
Oostende
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen op de tweede of derde donderdag
van de maand, uitgezonderd juni, juli en augustus om 14.30 uur. De bijeenkomsten gaan door in
ons lokaal gelegen in het Maria-Hendrikapark "Het Koninginnehof". Wie het moeilijk heeft om
naar de vergadering te komen laat dat weten aan een der bestuursleden, die voor een gepaste
oplossing zullen trachten te zorgen.
-

Donderdag 14 januari 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie ( met inschrijving)
Speciale tombola

-

Donderdag 11 februari 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Van boekanier tot piraat, door Bart Piraat
koffietafel en tombola

-

Donderdag 11 maart 2010.
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Statutaire vergadering (zie agendapunten )
koffietafel en tombola

-

Donderdag 15 april 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Invullen Europees auto ongevallenverslag, door Patrick Vermaut (Politie Oostende)
koffietafel en tombola

-

Donderdag 20 mei 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Quiz (allerlei) organisatie: Robert Dhondt
koffietafel en tombola

-

Donderdag 09 september 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp zal later worden medegedeeld
koffietafel en tombola

-72. Etentjes in het Koninginnehof.
Vanaf nu gaan de etentjes door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt enkel nog de
dagschotel of een menu van de kaart geserveerd.
Na het eetmaal blijft nog steeds de mogelijkheid om te kaarten of deel te nemen aan het bingospel. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
Datums van de etentjes
2010.
4 januari - 25 januari - 8 februari - 8 maart - 29 maart - 26 april -17 mei - 14 juni –
28 juni - 19 juli - 9 augustus - 30 augustus - 20 september -11 oktober - 8 november –
29 november - 13 december.
3. Planning
2010.
A Ledenvergaderingen
14 januari – 11 februari – 11 maart – 15 april – 20 mei – 09 september – 14 oktober
– 04 november – 09 december
B Bestuursvergaderingen.
06 januari – 03 februari – 03 maart – 07 april – 05 mei – 02 jun – 0 1 september
- 06 oktober – 03 november – 01 december
4. Koningsdag
Zaterdag 13 november 2010

Nieuwjaarsreceptie 2010 voor alle leden
Gezien het plaatsgebrek bij de vorige receptie zijn we genoodzaakt met voorinschrijving te
werken om iedereen een zitplaats te garanderen zoals bij de korpsmaaltijd(zie klaroen 2009-4)
Donderdag 14 januari 2010
Deelname GRATIS voor u en uw echtgenote / partner, mits lidgeld 2010 betaald.
door storting, overschrijving of contante betaling van uw lidgeld bij de penningmeester.

Betaling ter plaatse mogelijk

Uit Sympathie
Hilda Seys
Meetje van Mariakerke
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Aellen bemsted voor simmIe mnesen
Eknel simlme mnesen knunen dit Izeen.
Jlulie knunen meioljik geolevn dat jlulie knunen berjigepn wat heir saatt? De
utiozdelrjike karhct van het mneseiljk berin, vlognes de odernzekores van de
Uinvesritiet van Cmabirdge, is dat de vogolrde van de Iteters in een worod
geen bealng hfeet. Het einge bealnrgjike is dat de eretse en de lasatte
Iteters maar jiust satan. Dit kmot odmat het mneseljik brien bij het Izeen neit
Iteter per letetr leset, maar een worod als geehel. Verabzned neit? Zeekr
wteen, en ik die atljid dahct dat seplling bealngrjik zou zijn! Zo zie je maar,
muftengzigen is nenergs voor ndiog!
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Statutaire vergadering
Op donderdag 11 maart wordt de statutaire algemene vergadering gehouden.
Agenda statutaire vergadering :
1. Opening van de vergadering door de voorzitter, Dhr Coenye Eddy
2. Jaarverslag door de secretaris, Dhr Dewulf Gilbert
3. Financieel verslag door de schatbewaarder, Dhr Kimpe Pierre
4. Aanduiding 2 kascommissarissen voor het jaar 2010
5. Verkiezing bestuur van de herkiesbare mandaten
6. Goedkeuring statuten
7. Voorstellen van de leden
De bestuursploeg wordt gedeeltelijk herkiesbaar gesteld.
- DEWULF Gilbert
- KIMPE Pierre
- POSSENIER Gilbert
Leden die hun kandidatuur voor het bestuur willen stellen, moeten dit doen
minstens 15 dagen voor de statutaire vergadering en dit schriftelijk aan het
secretariaat (art. 15 van de statuten).
Er wordt dan ook gevraagd om tegen 22 februari 2010 de kandidaturen te laten
geworden op volgend adres : Slachtersstraat 2 bus 4 8400 Oostende
Voorstellen van de leden worden verwacht bij de secretaris vóór 01 maart 2010
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Voorschriften Statuten
De Belgische Grondwet voorziet in de vrijheid van vereniging. Die vrijheid van vereniging
kan op verschillende wijzen worden uitgeoefend. Sinds het begin van de vorige eeuw
kennen de vzw's een stijgend succes en komen zij in zeer uiteenlopende sectoren voor, zoals
hulp aan kansarme personen, wijkcomités, sportverenigingen, jeugdbewegingen, enz.
De wet van 27 juni 1921 die de verenigingen zonder winstoogmerk regelt, werd onlangs
gewijzigd. Deze hervorming strekt er vooral toe een grotere transparantie van de werking
van de verenigingen ten aanzien van derden en tevens van hun leden te waarborgen.
Deze bekommernis uit zich in meer gedetailleerde regels om de informatieverstrekking te
verbeteren.
De hervorming is er tevens op gericht de verenigingen een boekhoudkundig kader te
bieden. Om de kleine structuren niet op te zadelen met te zware verplichtingen
verschillen de verplichtingen naargelang de grootte van de vereniging.
Tenslotte zijn meer gerichte maatregelen aangenomen om de werking van de verenigingen
te verbeteren.

Verplichte vermeldingen in de statuten
De statuten moeten voldoen aan art.2 van de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet
van 2 mei 2002. Naast de verplichte vermeldingen kan de vereniging zelf de inhoud van zijn
statuten bepalen.
Door deze wijzigingen drong zich een herziening op van de bestaande statuten om deze aan te
passen aan de nieuwe reglementering opgelegd door de wet. Dit werd nu tijdens het jaar
2009 grondig gedaan met in het achterhoofd de doelstellingen van bij de stichting. Hierna
volgt nu het statuut zoals het door het bestuur in verschillende vergaderingen werd
herwerkt. Tijdens de algemene vergadering van maart 2010 zal dit statuut ter
goedkeuring aan de leden worden voorgelegd

De feitelijke vereniging
Een feitelijke vereniging ontstaat volgens het Belgische recht zodra twee of meer personen
het idee ontwikkelen om gezamenlijk een ideëel doel te verwezenlijken. De organisatie is
vaak minder strak geregeld en heeft vaak een vrijblijvend karakter. Omdat de feitelijke
vereniging geen juridische grond heeft, kan zij geen verbintenissen aangaan, geen
eigendommen bezitten, geen schenkingen of legaten aanvaarden en zijn het de individuele
leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging. De leden zijn
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. Wanneer bijvoorbeeld een huurcontract voor een
muziekinstallatie door een van de leden ondertekend wordt, moet deze persoon alle
eventuele schade aan de apparatuur vergoeden. De individuele verantwoordelijkheid van
ieder bestuurslid is dus groot.

Wettelijke verplichtingen van een VZW of feitelijke vereniging
Gebonden aan wettelijke
verplichtingen
Organisatiestructuur
Administratie
Wie is aansprakelijk
Financiële risico’s leden

VZW

Feitelijke vereniging

Ja

Nee

Wettelijk verplicht, strak en
georganiseerd
Uitgebreid
De VZW zelf en niet de leden

Niet wettelijk verplicht en dus zelf
te regelen
Niet tot nauwelijks
Alle leden

Beperkt vanwege de aansprakelijkheid
van de VZW zelf

Groot, want ieder lid is individueel
aansprakelijk te stellen als hij/zij een
overeenkomst heeft getekend
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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ der EX-ONDEROFFICIEREN
van de KRIJGSMACHT
Afdeling - OOSTENDE
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE.

Art 1. Stichtingsvergadering
1.1 De "Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht,
afdeling Oostende, werd gesticht op 01 november 1887.

Art 2. Benaming - Maatschappelijke zetel
2.1 De maatschappij draagt de benaming "Koninklijke Maatschappij der ExOnderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende
2. 2 De maatschappelijke zetel ervan is gevestigd te Oostende.
Secretariaat
Slachtersstraat 2, bus 4, 8400 Oostende
2. 3 De duur van de vereniging (afdeling) is onbeperkt.

Art 3. Doelstelling:
3. 1 De vereniging (afdeling Oostende) heeft tot doel :
a) de vriendschapsbanden, de broederschap en solidariteit tussen de leden te
onderhouden en te verstevigen
b) de vaderlandsliefde en het plichtsbesef, die steeds de Ooffrn van de
Krijgsmacht hebben bezield, te verheerlijken en in stand te houden
c) de nagedachtenis van haar leden en in het bijzonder van diegenen die op het
veld van eer zijn gesneuveld of als slachtoffer van de plicht zijn gestorven, te
eren
d) een vereniging te vormen, die met alle krachten het vaderland, de
Koninklijke familie en de nationale instellingen verdedigt
e) de vereniging ontzegt zich alle politieke, taalkundige, wijsbegerige of
godsdienstige discussies tijdens haar bijeenkomsten, vergaderingen enz.
f) alle wettige of rechtmatige activiteiten die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
gericht zijn op de vrijwaring en de bestendige verbetering van de beroepssociale en morele toestand van haar leden, te bevorderen en te ontplooien
g) culturele reizen, voordrachten, projecties (dia’s en/of film), ontspanningsnamiddagen te organiseren
3. 2 Het vaandel is de nationale driekleur met op kop de leeuw en dragend het
opschrift "KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ – OUD ONDEROFFICIEREN
KRIJGSMACHT – SECTIE OOSTENDE 1887" in beide landstalen.
3. 3 Het vaandel is geplaatst bij de vaandeldrager, onder toezicht van de
vaandeldrager.
3. 4 Een aanpassing aan het reglement van "Inwendige Orde" kan, langs het bestuur
om, gevraagd worden.
3. 5 Alle geschillen welke zouden ontstaan tussen de afdeling en derde personen,
zullen opgelost worden door het bestuur der afdeling en voor goedkeuring
voorgelegd worden aan de eerstvolgende statutaire vergadering.
3. 6 De ontbinding van de afdeling kan ambtshalve geschieden indien het aantal
leden zeer gering wordt (minimum 5 leden).

-113. 7 Bij ontbinding van de afdeling mag, na afsluitingen van de rekeningen, het batig
saldo aan een patriottische vereniging of menslievend werk, gevestigd te
Oostende, gestort worden. Het vaandel mag in bewaring gegeven worden in
een museum te Oostende.
3. 8 De leden worden aangeraden het kenteken te dragen op plechtigheden.
3. 9 Dit reglement van inwendige orde werd aangenomen en goedgekeurd op de
algemene statutaire vergadering van 11 maart 2010

Art 4. Het lidmaatschap:
4. 1 De afdeling bestaat uit volgende leden :
a)Effectieve leden :
zij die de Krijgsmacht en geallieerde legers verlaten en gediend hebben in de
hoedanigheid van OOffr en die de verbintenis aangaan zich akkoord te
verklaren met de huidige bestaande statuten en reglementen.
De weduwen en partners van overleden effectieve leden kunnen lid blijven
van de vereniging mits betalen van een verminderd lidgeld
b) Ereleden :
zijn personen (prominenten) dewelke op één of ander voorstel door het
bestuur aangenomen zijn als erelid.
N.B. : Zie art 6.2
4. 2 Om lid te worden moet men :
a. als onderofficier gediend hebben bij de Krijgsmacht of de geallieerde
legers
b. geen onterende veroordelingen hebben opgelopen
c. noch burgerontrouw te zijn geweest, noch hulp aan de vijand te hebben
verleend in oorlogstijd
d. van onberispelijk gedrag zijn
f. aanvaard worden door het bestuur
4. 3 De aansluiting van nieuwe leden telt vanaf het betalen van het lidgeld
(begindatum oktober).
4. 4 Wordt beschouwd als "ontslagnemend" ieder lid dat niet de bijdrage betaalde
vóór 31 jan van het lopend jaar, na beslissing van het bestuur.
4. 5 De uitsluiting van een lid wordt door het bestuur voorgesteld, nadat
betrokkene niet meer voldoet aan de voorwaarden van art 4.2 en hij bij
aangetekend schrijven uitgenodigd werd om binnen een termijn van één
maand, een schriftelijke rechtvaardiging in te dienen, in verband met de feiten
die hem ten laste worden gelegd.
De algemene vergadering kan op rechtstreeks voorstel van het bestuur, ieder
lid uitsluiten dat met opzet nadeel heeft berokkend of dat de belangen en de
achting van de vereniging, heeft geschaad. In ieder geval wordt de beslissing
hem per aangetekend schrijven medegedeeld.
4. 6 Administratief te verschaffen inlichtingen
1) Bij verandering van woonst worden de leden verzocht het secretariaat ten
spoedigste in te lichten. Het bestuur wijst alle verantwoordelijkheid af bij
tekortkoming.
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van een effectief lid met datum, plaats en uur van de begrafenis zal, indien
gewenst, een delegatie van de vereniging aan de uitvaartplechtigheid
deelnemen met het vaandel.
3) Bij bezoek aan gehospitaliseerde leden door een afvaardiging zal in naam
van de vereniging bloemen of fruit aan de zieke overhandigd worden

Art 5. Bijdragen:
5.1 Het bedrag van het lidgeld wordt door het bestuur vastgelegd tijdens de bestuursvergadering van de maand september, voor het daaropvolgend maatschappelijk jaar.
5.2 De bijdragen dienen bij het begin van het maatschappelijk jaar betaald te
worden
5.3 Het maatschappelijk jaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december.

Art 6. De Algemene vergadering
6. 1 Een algemene statutaire vergadering zal ieder jaar gehouden worden in de
loop van de maand maart.
6. 2 De statutaire vergadering bestaat uit de effectieve leden. De ereleden,
weduwen en partners van overleden effectieve leden mogen ook aanwezig zijn
doch zij hebben geen stemrecht. Zij mogen wel raadgevende wenken naar voor
brengen en dit na toestemming van de voorzitter.
6. 3 Een buitengewone algemene vergadering kan opgeroepen worden hetzij door
de voorzitter, hetzij op aanvraag van 2/5 van de effectieve leden .
6. 4 Zowel op de statutaire als op de gewone algemene vergadering worden slechts
de voorziene punten behandeld, welke voorkomen op de agenda van het
bestuur.
6. 5 Indien een lid een bepaald punt op de dagorde wenst te plaatsen, wordt hij
verzocht het bestuur ervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Het bestuur
beslist over de noodzakelijkheid en het dringend karakter van het voorstel.
6. 6 De beslissingen der leden- , buitengewone- en statutaire vergaderingen,
moeten om geldig te zijn, door minstens de helft plus één der aanwezige leden
aangenomen worden.
6. 7 Alle leden moeten zich schikken naar de aangenomen beslissingen.
6. 8 De voorzitter verleent het woord aan de spreker. Hij weigert het, indien de
aangehaalde zaak klaarblijkelijk buiten de agenda valt.
6. 9 Zodra de bespreking van een punt van de agenda beëindigd is, verklaart de
voorzitter de debatten gesloten en oordeelt of er moet gestemd worden.

Art 7. Het Bestuur:
7.1 Het bestuur is het uitvoerend lichaam van de afdeling. Het zorgt voor het naleven
van het huidig reglement van "Inwendige Orde" door de leden.
7.2 Om verkozen te worden moeten de kandidaten hun aanvraag richten tot het
bestuur, minstens één maand voor de statutaire vergadering. De kandidatuur
moet weerhouden worden door het bestuur vooraleer over te gaan tot de
verkiezingen op de statutaire vergadering. De kandidaat dient met de helft van de
stemmen plus één verkozen te worden.
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a) één voorzitter
b) één ondervoorzitter
c) één secretaris
d) één penningmeester
e) één ceremoniemeester
f) één materiaalmeester
g) één vaandeldrager
h) maximum 6 commissarissen
N.B. Alle gewezen voorzitters kunnen verder zetelen in het bestuur als
voorzitter ter ere (past-president), zonder stemrecht in de
bestuursbeslissingen.
7.4 Het mandaat der verkozen bestuursleden duurt 3 jaar. De uittredende bestuursleden zijn herkiesbaar. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en aanvaarden hun mandaat ten kosteloze titel.
7. 5 Na elke jaarlijkse verkiezing worden de functies eventueel bij stemming herschikt.
7.6 Het bestuur kan enkel beslissingen treffen indien de helft plus één der bestuursleden, tegenwoordig is.
7. 7 Bevoegdheden van de Bestuursleden :
a) de voorzitter :
• roept de bestuursvergadering bijeen.
• stelt de agenda op.
• zit de vergadering voor.
b) de ondervoorzitter :
• vervangt indien nodig de voorzitter.
• organiseert de verkiezing van de bestuursleden.
c) de secretaris :
• is belast met de officiële briefwisseling
• maakt het PV der vergaderingen
• hij is ook bewaarder van de archieven en houdt het register der leden en de
verslagen van de afdeling bij.
• hij roept de leden samen tot de vergaderingen van de afdeling
• een register voor de toekenning van eretekens en kentekens wordt door hem
bijgehouden
• hij geeft lezing van het jaarverslag tijdens de statutaire vergadering
d) de penningmeester :
•
•
•
•

beheert de rekeningen.
houdt de boekhouding bij.
stelt de begroting op.
hij zorgt voor het innen der lidgelden en waakt dat deze regelmatig worden
betaald
• hij geeft, telkens het vereist wordt, kennis van de staat van de kas en regelt
alle uitgaven
• geen enkele uitgave of betaling mag geschieden zonder voorafgaandelijke
toestemming van het bestuur.
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• hij is de bestuurder van het feestcomité.
• hij is gelast met het inrichten van alle feesten en andere plechtigheden welke
door de vereniging worden ingericht
• in de bestuursvergadering van de maand december, legt hij een project voor
van het activiteitenprogramma voor het komend jaar
f) de materiaalmeester :
• hij houdt de inventaris van het materiaal van de maatschappij bij.
• een jaarlijkse controle wordt gedaan door de secretaris .
g) de vaandeldrager:
• daar waar het bestuur, of in spoedgeval, de voorzitter, het nodig acht, is hij
aanwezig met het vaandel van de maatschappij
h) de commissarissen :
• staan ter beschikking van het bestuur om bepaalde opdrachten of zendingen,
uit te voeren.

Art 8. Financieel Beheer:
8. 1 Het bezit van de vereniging is als volgt samengesteld :
a) de bijdragen (lidgelden) zowel van de leden als ereleden
b) de giften en legaten aan de vereniging
c) de onvoorwaardelijke schenkingen
d) de buitengewone ontvangsten (advertenties enz.)
Het bedrag van de diverse bijdragen is te verminderen met de jaarlijkse
bijdrage per effectief lid aan de Federatie.
8. 2 De verplaatsingskosten in verband met opdrachten en de eventuele representatiekosten eraan verbonden, zullen, op inlevering van gedetailleerde staten
van uitgaven, na goedkeuring door het bestuur en getekend door de voorzitter
of plaatsvervanger als "Goed tot betaling" binnen de maand worden betaald.
8. 3 Het bestuur zorgt in de maand januari voor 2 verificateurs, die de rekeningen
van het afgelopen dienstjaar, nazien en hiervan verslag uitbrengen tijdens de
statutaire vergadering van de maand maart.
Art 9. Activiteiten:
9.1 De maandelijkse ledenvergaderingen worden meestal vastgelegd door het
bestuur op de 2de donderdag van de maand (juni-juli en augustus
uitgezonderd) .
Het bestuur zal de dagorde vaststellen en de leden verwittigen langs het
tijdschrift en andere communicatie kanalen.
9.2 Jaarlijks zal ter gelegenheid van Koningsdag voor de leden een korpsmaaltijd
georganiseerd worden.
9.3 Jaarlijks wordt eventueel een uitstap gepland
9.4 Tijdens de maand januari wordt voor de leden een nieuwjaarsreceptie gehouden

Datum :

De Secretaris

De Voorzitter
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Tien jaar terug
De Berlijnse muur .
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog (7 mei 1945) werd de conferentie van Yalta
gehouden. Dit is een vergadering waar alle winnaars van de Tweede Wereldoorlog, Engeland,
Frankrijk, Rusland en Amerika, beslisten hoe Europa er uit zou zien. Europa is dan opgesplitst
in 2 delen : een Oostblok en een Westblok. Rusland was de baas van het Oostblok waar het
Communisme (sociale gelijkheid) heerste en in het Westen was men kapitalistisch. En
hierdoor is Duitsland, de grote verliezer van de Tweede Wereldoorlog, dan gesplitst in Oosten West-Duitsland. Net zoals Berlijn. De inwoners van het oostelijke deel van Duitsland zagen
in dat er in het Westen veel meer rijkdom en welvaart was dan bij hen, vandaar dat vele
mensen vluchtten naar het Westen. Ten gevolge hiervan werd de Berlijnse Muur gebouwd
door Oost-Duitsers in de nacht van 13 augustus 1961. Het doel van de Muur was de vlucht
van de DDR bevolking naar West-Berlijn en verder naar West-Duitsland te stoppen. De
gevolgen waren dat 60.000 mensen die in West–Duitsland werkten hun baan verloren en
13.000 mensen die in Oost-Duitsland werkten ook. De Muur was 45,3 km lang, toen de Muur
er stond werd er aan de Oostkant een niemandsland gemaakt, dat is een stuk land dat open
werd gelaten en bezaaid was met landmijnen en prikkeldraad. Veel mensen zijn gedood omdat
ze probeerden te ontsnappen. De reden waarom ze wilden vluchten was omdat OostDuitsland geen vrij land was. De muur was een zwaarbewaakte betonnen hindernis rond
West-Berlijn. Er werden op zeven plaatsen doorgangsposten gemaakt.
De bekendste doorgangspost was checkpoint Charlie. Dit was de doorgang van de
Amerikaanse sector naar de Russische sector. Gedurende de bijna dertig jaar dat de Berlijnse
Muur bestond zijn talrijke pogingen ondernomen om uit de DDR te ontsnappen, hierbij zijn
naar schatting ongeveer 200 doden gevallen.
De bewakers hadden bevel om te schieten als er iemand wou ontsnappen . In het begin kon
men nog gemakkelijk ontsnappen via ramen van huizen die net op de grens stonden. Maar in
de loop van de jaren werden de ontsnappingspogingen alsmaar spectaculairder zoals tunnels
onder de Muur. De eerste tweeëneenhalf jaar bleef de Muur dicht daarna ging hij open voor
bezoekers van het Westen.
West-Duitsland bleef naar een hereniging streven met Oost-Duitsland maar de andere
Europese landen vnl. het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk stonden hier weigerachtig
tegenover. Het duurde bijna 30 jaar voor de inwoners van het Oostblok de Muur neerhaalden.
Uiteindelijk viel de Muur op 9 november 1989. Gunter Schabowski, één van de hoogste leiders
in de DDR hield een persconferentie waarin hij zei : vanaf nu mag iedere DDR burger de
grens over. Massaal trokken de Oost-Duitsers naar de Muur om te kijken of ze inderdaad naar
West-Berlijn konden. De grensovergangen gingen open en de Oost-Berlijners werden met
applaus ontvangen aan de andere kant van de grens. Binnen een jaar was de hereniging van
Duitsland een feit. in 1991 werden bijna alle resten van de Muur afgebroken en werden de
brokken als souvenir verkocht.
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Dagreis Leopoldsburg 22 sep 2009
Om 07.05 Hr vertrokken de pelgrims en expeditieleden met de bus. Na het
oppikken van de medereizigers te Loppem vervoegde men terug de vele rijdende
lichtjes op de snelweg. Dan zagen wij, voor velen al lang geleden, in de grootsheid
een schitterende gele bol uit de horizont opstijgen. Onze bestemming was een
gemeente, gegrift in menige harten, waar ze voor het eerst de kogels hoorden
fluiten en de Limburgse aarde proefden genaamd Leopoldsburg, waar de zon ons
zal blijven bestralen.
De gemeente telt nu 14.636 inwoners, ook “kampenaren” genoemd. Men heeft er
ook een “Walk of fame” naar analogie van Hollywood. Negen bekenden hebben er
geleefd. Hun namen staan op een vloertegel, waaronder Marcel Vanthilt
(presentator), Ingrid Berghman (judoka), Walter Grootaerts (zanger).
Hoe ontkiemde deze gemeente? In 1830 verdrijven wij de Nederlanders. Leopold
van Saksen Coburg wordt onze eerste Koning. 1831 Nederland valt België binnen,
10 dagen later wapenstilstand. Het garnizoen Limburg was de zwakke plek
geweest in onze verdediging. ZKH Leopold I verkent in 1834 de omvangrijke
heide van Beverlo. De grond is er goedkoop en bevat drinkwater. In 1835 opbouw
kamp met 420 barakken, 1250 tenten en strohutten als ook 48 waterputten. In
augustus het eerste kamp met 20.000 militairen. Voor het eerst in Europa
oefende er Infanterie, Cavalerie en Artillerie samen.
De eerste burgers verschijnen tussen de militairen om er te wonen, handel te
drijven waaronder zeer veel kroegen. In 1848 moeten ze uit de militaire sector.
Ze groeperen zich eerst onder de naam Huzeldorp (behulpzame Generaal) maar
in 1850 werd gekozen voor Bourg Leopold (708 inwoners). De eerste
burgermeester was Dhr Vander Elst (een onderofficier). In de loop der jaren werd
het kamp aangepast met een Koningsverblijf, hospitaal, spoorweg, kapel,
gevangenis, tuchtcompagnie enz. Het werd verdeeld in specifieke sectoren voor
de Infanterie, Cavalerie, Artillerie.
Onze rit leidde ons eerst door enkele hoofdstraten waarbij de anciens
teleurgesteld ontdekten hoeveel van hun vroegere bierkroegen het anker hadden
gelicht. Ons eindpunt ligt ten zuiden van het dorp, in de sector Cavaleriekamp
blokken K, genoemd M.K.O.K. (Museum K blokken Oskar Kapel vzw)
Om 10.25Hr werden wij er ontvangen door de verantwoordelijke vrouwen en
mannen die het beheren, onderhouden, gidsen. Gelukkig gelijksoortig ras als ons
bestuursleden “ vrijwillig en gratis”.
Het omheinde museum bestaat uit de houten kapelbarak, 2 stenen blokjes K
(slapen) en 1 grote blok (eetzaal, kantine en nu museum). Ze vertegenwoordigen
de reeds honderden afgebrokenen.
Achter de ingangspoort staat er een schildwachthuisje, in de opening een
scharnierende houten plaat met een schildwacht in “ter plaats rust” erop
geschilderd. Zijn gezicht is uitgezaagd. Ga in het huisje staan, doe de plaat dicht, je
eigen gezicht in de opening en men staat op de foto als stoere schildwacht.
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mannen. De adams werden de eerste attractie, ze werden opgesteld , buiken
werden ingetrokken, borsten wat omhoog, hielen bij elkaar en men was klaar
voor de vlaggengroet. Of was de houding voor de kritisch kijkende vrouwen? Met
militaire muziek werd de driekleur emotioneel gehesen.
Onze ontdekkingstocht kon beginnen. In de eenvoudige houten kapel, met de
naam Oscar van de persoon die het van de afbraak redde, is de oude
godsdienstige sfeer nog voelbaar en te zien. Alle meubelen zijn er nog en door de
aanwezigheid van de gewijde steen in het altaar mag men spreken van een
“Gewijde kapel”.
Buiten ziet men een massa ijzer op wielen. Meerdere soorten tanks, gepantserde
voertuigen, artillerie. Te bekijken, betasten, te fotograferen.Wat verder staat een
eenzame tank met open koepel. Via een houten trap is het binnenste te bekijken.
Naast deze tank staat er een Duitse grenspaal (zwart, rood, geel) meegebracht
door terugkerende eenheid , na de eenmaking van Duitsland.
In de grootste blok ( museum)kan men zich fixeren op allerhande, zowel van
vriend of vijand, kledij, helmen, wapens, uitrusting, foto’s, documenten, vlaggen,
jeeps, radio’s, mortieren, kamp-locomotiefje, bren gun carrier, antitankgeschut,
vliegende bom V1, zoeklicht (straal 18 km ver), zaal 8 linie en buiten omgeving
afspeuren met allerlei soorten kijkers.
In een klein blokje is een troepenkamer te zien van destijds. Beddengoed
vanachter in blok geplooid op de millimeter, wat geholpen met plankjes erin. Een
militaire pop staat voor ons “Aan bed”. Op een ander bed is een uitpakking te
beoordelen. Dan maken wij kennis met de oorlogsverdrietigheid. Een kamer voor
twintig personen, met houten stapelbedden, geen veren of matras, enkel planken.
Een burgerpop zit deerniswekkend op de rand van een bed. Reden? Gedurende de
oorlog was hier ook een internering- en doorgeefkamp (±1100 politieke
gevangenen) en geëindigd met een schrijnende gebeurtenis.
In de tijdspanne tussen wegtrekkende Duitsers en bevrijdende Brigade Piron,
gingen geïnterneerden naar het dorp op zoek naar eten. Helaas ze kwamen
Vlaamse SS tegen. Werden opgepakt en vóór een gracht gezet en gefusilleerd. Een
monument en een zij van 22 kruisjes aan de dodengracht (of treurgracht)
vereeuwigen het gebeuren. In een volgende kamer hoort men de stem vertellen
van de persoon die als enige, ondanks een schotwonde en bajonetsteek, zich dood
gebaarde onder de andere doden en het zo kan navertellen.
Tussen de twee blokjes steekt een langwerpig betonnen blok uit de grond.
Begeleid met lichtflitsen werden we in een originele bunker gebracht. Plots een
scherp sirene geloei, dan aanvliegende vliegtuigen, knetterende mitrailleur en
kanonnenvuur gevolgd door hels gedonder van ontploffende bommen,
minutenlang. Sommige stopten hun oren dicht. Er werd ons in herinnering
gebracht: 19 mei 44 per vergissing een burgerdoel 77 doden, 28 mei 44, 290
vliegtuigen, resultaat duizenden Duitse doden.
Dan was het tijd voor het middagmaal, na onze aperitief in de kantine naar buiten
in hun prachtig zelf geknutselde veranda. Na uitleg gebruik gamel
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gamel achter de wortelstoemp met worst, om te eindigen met een potje rijstpap.
Dit als herdenking aan Colette Reijnders †1937 of “Colette rijstpap” van
Leopoldsburg.
Nu had het bestuur een verrassing. Collega A. Ponjart droomde al jarenlang om
een tank van zeer dicht te zien, misschien rijden? Verrast kreeg hij een militair
tankoveral aangetrokken en moest in de alleenstaande tank kruipen.
Geregistreerd met menig foto’s. Hoe een marinier een tankist kan worden.
Terug (14.00 Hr) in de kantine voor een drankje en een koekje om vervolgens een
film te bekijken over de wederoproeping van de 10 Infanterie Brigade in Beverlo
1970. Om zo te eindigen in de veranda voor koffie en vla.
Het was een dagje Limburg dat sporen nalaat. We zagen (ook de vrouwen) en
proefden hoe het eens was in het legerkeurslijf.
Een memorabele dag en dan hadden we nog niet gezien de uitgestrekte heide , de
vele schietstanden, oefenterreinen, de andere nog gebruikte kwartieren, de
militaire begraafplaatsen.
Na de sympathieke kampenaren zeer hartelijk bedankt te hebben voor deze
unieke dagbelevenis, vertrokken wij om 16.00 Hr, en dit om de avond autofile
voor te zijn.
Ons bestuur oogst hiermee onze oprechte dankzegging.
(foto’s op de website http://home.euphonynet.be/ex-ooffr )
L. Claeys
HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of
dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren
afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, bij een der
bestuursleden of via internet http://home.euphonynet.be/ex-ooffr
Lidgeld dient gestort op het rek. nr. 000-0146912-54,
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
- 7 euro ; voor weduwen
Maatschappij van Ex-Onderofficieren Secretariaat:
Slachtersstraat 2 bus 4, 8400 Oostende. Tel 059/507848
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Brand 2
WAT MOET JE DOEN BIJ INTOXICATIE
Bij een vergiftiging moet je zo vlug mogelijk optreden. Toch blijft er meestal voldoende tijd
over om gepast te reageren. Daarvoor kun je terecht bij een geneesheer of bij het
Antigifcentrum (02/3454545).
- Geef een persoon na het innemen van giftige producten NOOIT iets te drinken. Melk is
geen wondermiddel bij intoxicatie.
- Laat de persoon ook NOOIT BRAKEN. Daardoor komen de giftige producten een tweede
maal in de slokdarm en kunnen nog ernstiger brandwonden veroorzaken (ook melk kan braken
veroorzaken).
- Bij spatten op de huid of in de ogen moet je wel gedurende een vijftiental minuten
spoelen met water.
- Tracht steeds de ingenomen hoeveelheid te kennen alsook de juiste naam van het
product of de planten of bessen die verorberd werden. Een goede raad is altijd de
bijsluiter van de producten heel goed te lezen.
Aarzel nooit om gespecialiseerde hulp in te roepen want een mensenleven kan er van
afhangen !
ELEKTRICITEIT : EEN ONZICHTBAAR GEVAAR
Elektriciteit zorgt voor heel wat comfort in ons leven. Nochtans kan het ook heel gevaarlijk
voor ons lichaam zijn.
Onze huid biedt een bescherming tegen een stroom van 50 Volt. Maar bij een hoger
voltage of als de huid vochtig is, kan de stroom doordringen. Stroom zoekt de kortste weg
door het lichaam en een contactpunt met de aarde. Bij voorkeur volgt de stroom een weg langs
de vitale organen (vocht). De schade die de stroom in ons lichaam kan aanbrengen, kan dan
ook enorm zijn. Zoals bloedingen, vergiftigingen, blokkeren van de spieren, verbrandingen en
trillen van de hartspier.
Elektrische stroom is wel onzichtbaar toch kunnen we opmerkzaam zijn voor een aantal
uitwendige tekenen :
Raak nooit een doorgesneden elektrische draad aan die rondslingert.
Elektrische toestellen worden steeds met behulp van een stekker aangesloten op het net.
Let op voor beschadigde elektrische snoeren.
Elektrische schakelkasten zijn gevaarlijk. Enkel elektriciens vinden er veilig hun weg.
Schakel de stroom uit voor het vervangen van een lamp.
Vocht verlaagt de weerstand van de huid. Droog eerst je handen voor je een schakelaar,
een elektrisch toestel of een stekker aanraakt.
- Trek niet aan het snoer om het toestel uit te schakelen maar trek de stekker uit het
stopcontact.
- Elektriciteit is geen speelgoed voor kinderen licht hen in over de gevaren
-
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Begrafenisfeest
Velen onder ons hebben samen met een 3 miljoen TV kijkers het begrafenisfeest van Michiael
Jackson gevolgd. Logisch zou Michael Jackson er moeten bij geweest zijn, maar dan dood in
zijn kist? Spijtig.
Mij zal dit niet overkomen, want een zestal jaren terug heb ik mijn begrafenisfeest al gegeven.
Hoe is dit gekomen?
Tijdens een reis werd er over koetjes en kalfjes gesproken tot er iemand vertelde:
Hij was in Gottem ( deelgemeente van Deinze ) naar een begrafenis van een collega geweest.
Na de offerande waren drie vrienden in de herberg recht tegenover de kerk (er zijn nog dorpen
waar dit bestaat) een pint gaan drinken. Toen ze wilden betalen, had de overledene vooraf
geld aan de waard gegeven en iedereen tegenwoordig op zijn begrafenis mocht gratis drinken.
Een fantastisch idee! Maar spijtig de overledene was er niet bij.
Mijn gedacht, dit gaat mij niet overkomen. En na lang “zagen” kreeg ik mijn zin.
“Groeneveld” werd uitgekozen voor het gebeuren. De patron keek raar toen ik de reden van
het feest gaf, maar was akkoord. Beperkte lijst van deelnemers uit onze vriendenkring werd
opgemaakt.
Uitnodigingen voor een “feest zo maar” werden verstuurd. Het moest een verrassing blijven.
Noch bloemen noch geschenken.
Eén had daar problemen mee, dat hij niets mocht meebrengen. Ik vroeg hem wat hij zou
meebrengen. Hij wist het niet . Probleem opgelost. Drie koppels waren verontschuldigd – reis
– overlijden schoonmoeder – wij kennen daar niemand.
Moeilijkheid iedereen volgens “soort” aan tafel te plaatsen, maar met wat trekken en duwen
vond iedereen zijn stek.
Gelukkig waren wij één uur te vroeg. Aan de ingang stond een bord “ Jacques 70 “. Dit lieten
we onmiddellijk weghalen.
In de zaal waren de tafels voor het buffet geplaatst op de dansvloer. Deze werden verplaatst
naar een andere zaal.
Iedereen op tijd. Sommige toch met een geschenk. Ze werden vriendelijk bedankt en mochten
het geschenk terug in hun auto leggen. Toch werd er een grote doos afgeleverd en die was
gevuld met ………………. zakjes lucht. Dit werd aangenomen
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opleiding in St Kruis van het jaar 1960.
Na de staande receptie werd de reden van het feest gegeven. En algemene verwondering,
maar men vond het een goed idee. Nog geen navolging geweten!
Tussen de gerechten werd er ( zoals wij bij de ex-OOffr gewoon zijn ) gedanst.
Op de ijstaart stond R.I.P.
Iedereen heeft zich kostelijk
geamuseerd
en
de
dansvloer was nooit ledig.
Hoe het nu verder moet laat
mij koud. Op mijn begrafenis
was ik ook feestvierder.
Diane zegt mij aan de
vuilnisbak te zetten met mijn
eretekens ( die heb ik
ondertussen weggegeven
voor een goed doe)l.
Een week later las ik in een
dagblad “ Man in Westerlo
geeft een afscheidsmaal om
te weten wie er naar zijn
begrafenis zou komen – 250
man zaten aan de dis. De
echtgenote was in het zwart
en er waren bloemen en
kransen.

De volgende……..

Jacques
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DEEL 3 (van 4)

Het Marinekorps 1939
Bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog is België opnieuw marineloos. Binnen de
kortste keren moeten personeel en middelen gevonden worden. Het opgerichte
Marinekorps neemt onder meer de speurtocht naar en de vernietiging van vlottende
mijnen in onze kustwateren voor zijn rekening. Ondanks de beperkte middelen
slaagt dit pas ontluikende korps er toch in om meer dan 250 mijnen te vernietigen
van vlottende mijnen in onze kustwateren voor zijn rekening. In mei 1940 neemt het
Marinekorps deel aan de evacuatie van België en vooral aan die van Duinkerke in
Frankrijk. Daar trokken de Britten zich inderhaast terug in de hoop over zee te
kunnen ontkomen. De Britse Admiraliteit startte de operatie Dynamo. Ongeveer 850
schepen waaronder pleziervaartuigen, vissersschepen (nu beter gekend als little
Dunkirk ships) werden ingezet om 45000 soldaten van het Britse Expeditionaire
korps te ontzetten van de Duitse troepen geleidt door Generaal Von Rundstedt en
Von Guderian. In werkelijkheid werden in 7 dagen 340000 Franse-en Britse troepen
gered met o.a. de hulp van Belgische vissers. Aansluitend verleent het Marinekorps
zijn medewerking aan de operaties van de Franse Marine tot 25 juni 1940, datum
waarop onze schepen in Spanje aan de ketting worden gelegd. Enkel de P16 slaagt
erin aan dit lot te ontkomen en Groot-Brittannië te bereiken, waar het schip onder
de naam HMS Kernot als patrouillevaartuig dienst doet.
Inderhaast opgericht bij middel van notedopjes, koopvaarders en enkele
vastberaden doch onervaren officieren alsook totaal onvoorbereid op hun taak, had
het marinekorps, ondanks zijn kort bestaan, zich behoorlijk gekweten van zijn taak
ondanks de povere middelen waarover het beschikte. In dit conflict dat de wereld in
vuur en vlam zette, hadden de Belgen aangetoond dat ze ook hun mannetje konden
staan op zee. Tevens was het een signaal voor die landgenoten die nog niet
begrepen hadden dat een land dat aan de zee grenst, een handelsmarine en
kolonies bezit, noodgedwongen over zeestrijdkrachten moet kunnen beschikken. De
les zou deze keer eindelijk haar vruchten afwerpen.
On His Majesty Service De Belgische sectie van de Royal Navy
Vreemd genoeg waren de eerste Belgen die tot de Royal Navy toetraden, geen
zeelui. Het oprichten van een Belgische flottielje was trouwens het minst van hun
zorgen. We moeten wachten tot Victor Billiet en een handvol onverzettelijken
Groot-Brittannië kan bereiken om verder aan de zijde van de geallieerden de strijd
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staatspakketboot Prince Philippe. Met zijn 20 jaar zeedienst, stoutmoedig, zeer
creatief, vol verbeelding en vooral ongeduldig, weigerde hij de nederlaag te
aanvaarden. Daar hij niets zag
gebeuren, ging hij tegen het
advies van zijn oversten die de
bemanningen van de mailboten
intact wilde houden met het
oog op een latere inzet, van
deur tot deur zijn goede
diensten aanbieden. Hij werd
uiteindelijk gebrand-merkt als
een belachelijke aanstellende
lastpost. Ten einde raad liet hij
zich uiteindelijk met verlof
sturen door het zeewezen.
Voortaan had hij de handen vrij,
want hij was geen ambtenaar meer in dienst. Het lukte hem ontvangen te worden
door Admiraal Dickens, verantwoordelijk op de Admiraliteit voor de vreemde
marines. Uiteindelijk dank zij zijn overtuigingskracht en na goedkeuring van de
Kabinetchef van Minister Gutt, die nog steeds in Frankrijk vertoefde met de tijdelijke
regering werd hij belast met de oprichting van de Belgische Koninklijke Marine. Hij
moest binnen de 15 dagen dertig man vinden. Op 10 oktober 1940 werd hij
aangesteld als Luitenant-ter-zee in de reserve van de Britse marine. Twaalf dagen
laten won hij zijn weddingschap. Een lichting van 30 vissers aangeworven in
Fleetwood, kwam toe in HMS Royal Arthur te Skegness. De Belgische Marine was
herboren in dit oude vakantiekamp dat 5
jaar dienst zou doen als eerste
opleidingskamp. Op 3 april 1941 werd er
een Admiralty Fleet order besteed aan
de officiële oprichting van de Belgische
sectie Royal Navy. Toen er echter een
Senior Officer moest aangesteld worden
als bevelhebber van de nieuwe eenheid,
trok Billiet aan het kortste eind. Hij was
wellicht te dynamisch, zeker een grote
non-conformist en in elk geval moeilijk
handelbaar. Daardoor werd hij door de
Belgische administratie en de Britse
autoriteiten opzij gezet ten bate van een
andere Belgische zeeofficier, die
voordien ook in dienst van de
staatspakketboten was. Het betrof
Georges Timmermans, oud-gezagvoerder van de Prinses Marie José.
Op 16 april 1941, minder dan vijftien dagen na de oprichting van de Belgian section,
werd Victor Billet overgeplaatst naar een torpedojager o.a betrokken bij de jacht op
de kruiser Bismarck. Uiteindelijk vroeg hij een overplaatsing naar de nieuwe
Combined Forces, aanvals-strijdkrachten gecreëerd door Lord Mountbatten. Bij de
operatie Jubilee, in 1942 of de raid op Dieppe voerde Viktor Billiet het bevel over het
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vermist.
Op
het Canadees Kerkhof van Dieppe draagt één graaf, met de
vermelding van officier van de Royal Navy, zonder naam en zonder nationaliteit. Zou
het kunnen zijn dat dit zijn graf is. Niemand zal het weten, maar de marine verloor
de man die aan de basis lag van de hergeboorte van de Belgische Marine.
Op 12 februari 1942 werd het eerste Britse oorlogsschip overgedragen aan een
volledige Belgische bemanning. HMS Godetia, een flower klasse korvet, had de eer
om als eerste schip de Belgische en Britse vlag te voeren. Om 23 april 1942 was de
eer voor HMS Buttercup. Beide schepen werden hoofdzakelijk ingezet als
escortschip.
Op 6 juni 1944 werd de grootste amfibieoperatie aller tijden uitgevoerd. De
Operatie Overlord ging van start. Oorspronkelijk voorzien op 5 juni bij dageraad,
werd zij voor vierentwintig uren uitgesteld door de slechte weersomstandigheden
en de zeegang. Ongeveer vijf duizend schepen staken het Kanaal over op een front
van dertig kilometer. Onder hen 722 oorlogsschepen van allerlei slag. Zij zorgden
voor de bescherming van de konvooien die de te ontschepen troepen vervoerden en
voor het beschieten van de stellingen in de kustverdediging. Maar ook de Belgian
section Royal Navy met de Godetia en de Buttercup waren aanwezig, maar ook
andere Belgische zeelui ingescheept op andere eenheden van deze gigantische
armada waren van de partij. Op 8 september 1944 werd Oostende door het
Canadese leger bevrijd. Onmiddellijk kwam een Britse port party de wrakken die de
haven blokkeerden opruimen. Duitse en geallieerde bombardementen hadden lelijk
huisgehouden in de stad. Zoals overal langsheen de Atlantik-wall, was ook hier het
strand bezaaid met allerhande kunstmatige hindernissen waaronder de beruchte
Rommel-staken. De 118de flottielje mijnenvegers keert terug naar Oostende in
oktober 1944. Ze begint met het schoonvegen van onze vaarroutes voor onze kusten
om de landing op het eiland Walcheren voor te bereiden. Nadien nemen onze
mijnenvegers deel aan het vrijmaken van de Schelde, vooraleer aan het hoofd van
het eerste bevoorradingskonvooi op 28 november 1944 Antwerpen binnen te varen.
Op 20 mei 1945 hield de Britse Admiraliteit haar afscheidsrede. De Belgian Section
Royal Navy hield op te bestaan. Tot op het ogenblik van het stopzetten van Belgian
section behoorde die tot de Britse Admiraliteit en hing ze volledig van haar af voor
onderhoud, administratie, bezoldiging van personeel etc. Vanaf 9 november moest
de Belgische regering in haar onderhoud voorzien. Ten minste indien deze zinnens
was deze kern van militaire marine te behouden. Haar hoofdopdracht was verre van
beëindigd en bestond uit het ontmijnen van de territoriale wateren en de
vaargeulen van de Vlaamse banken.
In de periode van 9 november 1945 tot 1 februari 1946, datum waarop de Belgische
Zeemacht werd opgericht, werd de ex-Belgische sectie omgedoopt tot Naval sectie.
Het werd een moeilijk begin, want alles moest nog gedaan worden. Het vergde veel
improvisatie en toewijding. Na de terugkeer uit de oorlog vond de Landmacht hier
zijn kazernes en opslagplaatsen terug, alsook een beproefde organisatie; De marine
echter moest alles uitvinden.
Wordt vervolgd
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